
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2019-2020 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πέμπτη 03/10/2019 έως Τετάρτη 16/10/2019 

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι 

πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 

άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με 

υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Μεταβατικό Κτίριο 45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό 
Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των 
προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των 
στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές 
αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο 
πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. 

2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή – 
Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα 
δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει 
Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. 

3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν 
προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής από Κ.Ε.Π. 

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του 
πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση). 

5. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

 

 *Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της 
ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες 
ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το 
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη 
Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της 
Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.  
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